
U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI dHU NGHIA YIT NAM 
THANH PHO BA NANG Bc 1p - Ty do - Hnh phtic 

S: 4 /2021/QD-UBND Dà N&ig, ngày 10 tháng 2 nám 2021 

QUYET DINE! 
Ban hành Quy dlnh  v quãn 1 t chfrc b may, 

biên chê, vj trI vic lam, can b, cong chüc trong co quan hành chInh thuc 
thm quyn quãn l cüa Uy ban nhân dan thành ph Ba Nng 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO A NANG 

Can ctLuat To' ch,'c ChInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 thông 6 nám 2015; 

Can ct' LuçU sia do'i, bo' sung mç5t so' diu cza Luat  To' chic ChInh phi và 
Luçfl To chvc ChInh quyên djaphircing ngày 22 thông 11 nám 2019, 

án ci'rLut Cán b3, cong chzc ngày 13 tháng 11 nám 2008 

Cán ct' Lut sia do'i, bo' sung m5t so' diu cia Lut Can b, cOng chic Va 
Luçt Viên chi'c ngày 25 tháng 11 nám 2019; 

Can cz'r Nghj quylt so' 119/2020/QHJ4 cia Quo'c h5i v thI dim to' cht'c 
mô hInh chInh q,

uyên do thf va môt sO cci ché, chInh sách dc tith phát triên 

thành phô Dà Nang; 

COn ct'c Nghj quylt so' 1211/2016/UBTVQHJ3 ngày 25 tháng 5 nOm 2016 
cza Uy ban Thuing vi QuOc hi ye tiêu chuOn cia dan vj hành chInh và phdn 
loçzi dan vj hành chInh, 

C'On c& Nghj djnh so' 46/2010/ND-CF ngày 27 thông 4 nOm 2010 cia 
GhInh phñ quy dinh ye thOl vic và th tic nghi hwu dOi vái cong chtc, 

COn c& Nghj djnh so' 24/2014/ND-CF ngày 04 thang 4 nOm 2014 cia 
ChInh phz quy djnh to chic các Ca' quan chuyên mOn thu5c Uy ban nhán dan 
tinh, thành phO trwc thu5c trung wang và Nghf djnh sO 107/2020/ND-CF ngày 
14 thông 9 nOm 2020 cia ChInh phz tha dOi, ho sung mç5t so diêu cia Nghf d/nh 
so 24/20]4/ND-C'F; 

COn ct' Ngh/ dinh so' 37/2014/ND-CF ngày 05 thông 5 nOm 2014 cza 
ChInh phi quy djnh tO ch'c các cci quan chuyên mon thuc Uy ban nhOn dan 
huyn, qucn, thj xtI, thành phO thuôc tinh, thành phO tru'c thu3c trung wang và 
Nghj djnh sO 108/2O2O/ND-3F ngOy 14 thông 9 nOm 2020 cza CiiInh phi tha 
dôi, hO sung m1 sO diêu cia Nghi djnh sO 37/2014/ND-CF; 

Can ct'r Nghj djnh so' 158/2018/ND-CF ngày 22tháng 11 nOm 2018 czia 
ChInh phi quy djnh ye thành lap, to cht'c li, giái the tO ch&c hành chInh; 

COn cz'r Nghj djnh so' 62/2020/ND-CF ngày 01 tháng 6 nOm 2020 cia 
ChInh phi ye vi trI vic lam và biên ché cOng chirc, 

Can ci'r Nghi djnh so' 90/2020/ND-CF ngày 13 tháng 8 nOm 2020 cta 
ChInh phi ye dánh giá, xep logi chdt lng can b, cong chc, viên chic; 
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Can cz,'r Nghj djnh s 112/2020/ND-CF ngày 18 tháng 9 nám. 2020 cia 

ChInh phz ye xi l Ic3' luat can b5, cong chc, viên chz.'tc; 

Can ci'r Nghj djnh s 135/2020/ND-CF ngày 18 tháng 11 nám 2020 cüa 

ChInh phñ quy djnh ye tuOi nghi huu, 

Can thNghi djnh s 138/2020/ND-CF ngày 27 thang 11 nám 2020 cfia 
ChInh phi quy djnh ye tuyên dung, th ditng và quán l) cOng chi,'rc; 

Cän th Nghi djnh s 34/2021/ND-CP ngày 29 tháng 3 nám 2021 cña 
ChInh pht quy djnh chi tiêt và binpháp thi hanhNghi quyêt sO 119/2020/QHJ4 
ngay 19 tháng 6 näm 2020 cia Quoc hi ye thI diem tO chz'c mO hInh chInh quyên 
do thj va rnt sO co' ché, chmnh sách dc thu phát triên thànhphO Dà Náng, 

Theo d nghf cia Giám ddc S& N5i v thành pM Dà Nng tqi TO' trinh 
sO 236'UTTr-SNV ngày 30 tháng nãm 2021. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt di,nh nay Quy djnh v quàn 19 t chIrc 
b may, biên chê, vi, trI vic lam, can b, cong chirc trong co quan hàrth chInh 
thuc thâm quyên quàn 19 cUa Uy ban nhân dan thành phO Dà Nng. 

Diu 2. Giám dc S Ni vi thãnh pM chju trách nhim th chrc triên 

khai, ban hành van bàn huàng dn và kiêm tra vic thrc hin Quyêt djnh nay. 

Diu 3. Quy& djnh nay Co hiu 1rc k ti~ ngày OS tháng 9 näm 2021 và 

thay the Quyêt di,nh so 06/2017/QD-iJBND ngày 08 thang 3 närn 2017 cüa Uy 
ban nhân dan thành phô Dà N.ng ban hành Quy djnh quàn 19 to chic b may, 
biên chê, vi, trI vic lam, can b, cong chirc trong co quan hành chinh và quàn 19 

cong chirc ti don vi, sir nghip cong l.p  thuOc Uy ban nhân dan thành phô Dà 

N.ng quãn 19. 

Biu 4. Chánh Van phàng Uy ban nhân dan thành ph& Giám dc S Ni 

vi; Thu truO'ng các Co quan chuyên môn, don vi, sr nghip cong 1p trirc thuOc 
Uy ban nhân dan thành phô; Chü tjch Uy ban nhân dan qun, huyn; ThU trixâng 
cac co quan, don vi, Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'i nlz?mn: 
- Vn phOng ChInh phO; 
-BNivy; 
- V%1 Pháp ché - BQ NOi vit; 
- Cic Kim tra VBQPPL - B Tu pháp; 

- BTV TU, TT HDND TP Dà Nng; 
- 

ChU tjch, các PhO ChU tjch UBND thành ph6; 
- 

Doàn dai biêu Qu6c hi thành phô; 
- UBMTTQ thành phô Dà Nng; 
- Các doàn the chmnh trj - xä hi thành pho; 

- Cãc s1, ban, ngành; 
- UBND các qun, huyn, phixäng, x; 
- 

Báo Dà Nng, Dài PT-TH thành ph6; 
- Cong Thông tin din ttr thành phô; 

- Liru: VT, SNV. ?O ii 

Lê Trung Chinh 
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AN CQNG HOA XA HI CI{U NGHIA VIT NAM 
NG Dc 1p - Tir do - Hnh phiic 

QUY DINH 
•''?  •/ 

.jqu. ti chñc b may, biên ch& v tn vic lam, 

can b, côn 1c trong co quan hành chInh thuc thm quyn quãn 1 cila 
Uy ban nhân dan thành hô Ba Nàng 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so.2 1/2O21/QD-UBiD 

ngày Jo 
tháng nám 202] cia Uy ban nhán dan thành phó Dà Náng,) 

ChtrongI 

QUY BINH CHUNG 

Biêu 1. Phm vi diu clilnh 

1. Quy djnh nay quy djnh trách nhim quãn l' nhà ni.ràc v th ehfrc b 

may, biênchê, vj trI vic lam, can bO, cong chCrc trong cci quan hành chInh thuc 

thâm quyên quãn ly cüa Uy ban nhân dan (sau day viêt tat là UBND) thành phô 

Dà Näng. 
2. Các ni dung không quy djnh ti Quy djnh nay thirc hin theo quy djnh 

cüa pháp lu.t hin hành. 

Diu 2. Bi ttrçng ap dng 

I. V t chrc bO may 

a) Cci quan chuyên mon thuc UBND thành ph& Ban Quàn 1' Khu cong 
ngh cao và các khu Cong nghip và Ban Quãn l An toàn thrc phâm thuOc 
UBND thành phô quãn 1' (gçi chung là sâ). 

b) UBND các qun, huyn, huyn dào; cci quan chuyên mon thue UBND 

qun, huyn, huyn dão. 

c) Co quan quãn 1' nhà nuâc chuyên ngành (chi cic, ban) trirc thuOc si 

(gQi ehung là chi eve). 

2. Vê biên chê, vt trI vic lam 

Biên ch& vj trI vic lam 
ti Van phOng Doàn di biu Quc hi và HDND 

thành phô và các cci quan hành chInh dixçic quy djnh ti khoãn 1 Diêu nay. 

3. V cánb, congchic 

a) Can b cong tác tai UBND thành ph& UBND huyn. 

b) Cong chic duqc quy djnh ti Diu 6 Nghj dlnh s 06/2010/ND-CP 
ngày 25 tháng 01 narn 2010 cüa Chmnhphü quy djnh nhng ngixi là cong chüe. 

c) Cong chüc lam vic t.i UBND phng quy djnh t.i Nghi djnh s 
34/20211ND-CP, bao gOm: Chü tjch phu&ng, Phó ChQ tjch phthng, Chi huy 
truâng Ban Chi huy qun sir phu&ng va cac cong chirc: Van phOng - Thông kê, 

T 
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Dja chInh - Xây dirng - Do thj và Môi trumg, Tài chInh - K toán, Tu pháp - 
tich, Van hóa - X hi (g9i chung là cong chirc phuông). 

d) Cong chxc ducc cAp co thm quyn cUa Dãng, Nhà nu&c luân chuyên 

git các chirc vi chii chôt ti to chirc chInh tr - xa hi nghê nghip, to chirc xa 

hôi, tO chrc xa hi - nghê nghip do các tO chirc do trã hxang. 

4. Các t chi'rc, cá nhân lien quan dn vic phân cAp, ày quyn trách 
nhim ye quàn l tO chrc bO may, biên ché, vj trI vic lam, can bO, cOng chirc 
trong cc quan hành chinh thuOc UBND thành phô Pa N.ng quãn l. 

Chu'ong II 

QUANLYTOCH1fCBQMAY 

Diu 3. Thãnh 1p, t chñc 1i, giãi the tã chfrc hành chInh 

I. Trách nhim, quyn hn cUa UBND thành phi 

a) TrInh HOND thânh ph quyt djnh thành l.p, t chCrc l.i, giãi th ccc 
quan chuyên mOn thuc UBND thành phO; ca quan chuyên mon thuOc UBND 

huyn dão. 

b) Quyêt dnh thành lap, th chiic 1i, giâi th chi ci,ic va tuo'ng dirnng 

thuc s. 

c) Xây dirng D an trinh ThU tx&ng ChInh phU quyt djnh thành lap, t 
chcrc li, giãi the các co quan hành chInh tuGng dtrcing s theo quy djnh cUa 
pháp luat chuyen ngành thtic thãm quyên cUa ThU tuo'ng ChInh phU. 

2. Trách nhim, quyn hn cüa ChU ttch UBND thành ph 

Phê duyt phuang an thành lap, t chirc li, giãi th phOng thuc so trong 
c câu tO chic d dixçic UBND thành phô quy dinh. 

3. Trách thim, quyn hn cUa Giám dc SO Ni vçi 

a) Trinh UBND thãnh ph d an thàrih lap, t chc li, giãi the các c quan 
chuyên mOn thuc UBND thành phô dê trIrih HDND thành phô quyêt dtnh theo 

quy djnh. 

b) ThAm djnh, trInh UBND thành ph6, ChU tch UBND thânh ph6 các ni 
dung quy dnh ti khoãn 1, khoàn 2 Diêu nay trên co sO dê nghj cUa Giám dOe 

các sO, ChU tjch UBND quan, huyn. 

4. Trách nhim, quyn h?.n cüa Giám doe các sO 

a) Xfty d\rng vâ trInh ca quan cO thAm quyn phuang an thành lap, t6 chc 
Ii, giãi the phóng chuyên môn, chi cic vã tuGng dung thuc SO. 

b) Quy& djnh thành lap, tè chc li, giài th van phóng, thanh tra, phOng 
chuyên mOn nghip vv thuc sO theo phuong an duc ChU teh UBND thành 

phô phê duyt. 

c) Phê duyt phucrng an thành lop, t6 chrc li, giãi th các phOng chuyên môn, 
to chc thuc chi cic tong co câu to chUc d duc UBND thành phO quy djnh. 

5. Trách nhim, quyn hn cUa UBND quan, huyn 
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a) UBND huyn xay drng D an, trInh HEND huyn quy& djnh thành 
l.p, to chirc 1aj, giãi the the co quan chuyên mon thuc UBND huyn. 

b) UBND qun quyt djnh thành 1.p, t6 chirc lai, giâi th các co quan 
chuyên mon thuOc UBND qu.n theo so 1ucng, ten gi ci1 the duqc UBND thành 

phô quy dinh. 

c) Riêng UBND huyn dão báo cáo UBND thành ph6 d trInh HDND 
thành phô quyêt djnh theo quy djnh. 

Diu 4. Quy djnh chfrc nàng, nhim vi, quyn hn và cr cu t chIrc 

1. Trách nhim, quyn han cüa UBND thành ph6 

a) Quy dtnh chi.rc näng, nhim vi, quyn han vã co cu t6 chirc cüa 
sâ phü hp vi hixng dan cUa B uãn 1 ngành, ITnh vrc (trir các Co quan hành 

chInh t.wng throng thuc thâm quyên cüa ThU txâng ChInh phU). 

b) Quy djnh chirc näng, nhim v1T, quyn han, cci cu t6 chác cUa chi cic 
và ttxcrng throng thuc sO' phU hcip vO'i huOng dn cUa BO quán 1' ngành, linh vrc. 

2. Trách nhim, quyn han cUa Giám d6c SO' Ni vi 

Thm dlnh, trInh UBND thành ph6 các ni dung quy dnh tai khoán 1 
Diêu nay trên co sO' dê ngh cCia Giám doe các sO'. 

3. Tráeh nhim, quyn han cUa Giám d6c sO', ngành 

a) Xây dirng và trInh UBND thành ph6 quy djnh chirc näng, nhim vii, 
quyên han, Co câu to chirc cUa sO'; ehi cic và tuong dixong thuc sO'. 

b) Quyêt dnh ban hành Quy ch t6 chirc và hoat dng cUa sO' theo quy 

dinh cüa pháp luat. 

c) Quy dnh ci th chirc nang, nhim vii, quyn han cUa v.n phông, thanh 
tra, phOng chuyên mon nghip vii thuc sO'. 

4. Trách nhim, quyên han cUa UBND qun, huyn 

Quy dlnh chirc nàng, nhim viii, quyn han ci the cUa các co quan chuyên 

mon thuOc UBND qu.n, huyn phU hcip vâi hu&ng d.n cUa bO quân 1 ngành, 
linh virc và huâng dan cUa các sO' chuyên ngành. 

Diu 5. Phân Ioi, diu chinh don vj hành chInh 

1. Trách nhim, quyen han cUa UBND thành ph6 

Thm djnh h6 so phân loai don vi hânh chInh cUa UBND the qu.n, huyn 
trmnh B tru&ng B Ni vii xem xét, quyêt djnh. 

2. Trách nhim, quyn han cUa ChU tch UBND thành phó 

Quyet djnh phân loai và diu chinh vic phân ba1  don vj hành chInh 

phixäng, xa. 
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Chu'ing III 

QUAN LV V TRI VIEC LAM, BIEN CHE 
fliu 6. Can cr xác djnh vj trI vic lam, co' cu ngch cong chrc và k 

hoch biên chê cong chfrc 

1. Vic xác djnh vi, trI vice lam và c cu ngch cong chrc trong cci quan 
hành chinE thrc hin theo quy di,nh ti khoân 1 Va khoãn 3 Diêu 4 Nghi, djnE so 

62/2020/ND-CP. 

2. 
Vic xay drng k hoach biên ch cong chrc thrc hin theo quy djnE tai 

khoãn 2, Diêu 4 Nghi, djnh so 62120201ND0P. 

Diêu 7. Vê quãn l vj trI vic lam 
1. Trách nhim, quyn han cUa Chü ti,ch UBND thành ph6 

a) 
Quyêt djnh phê duya D an vi, tn vic lam, d an diu chinE vi, trI vic 

lam ciia các s, UBND qu.n, huyn. 

b) 
Báo cáo B Ni vi v vi, trI vic lam, cci c&u ngach cong chrc cüa 

thành phô. 
2. Trách nhim, quyên han cüa S Ni vv 
Tham mu'u, thm djnE, trinh ChU tjch IJBND thành ph6 các ni dung v vi trI 

vic lam theo thâm quyên quy djnh tai khoãn 1 Diêu nay trên Co sâ dê nghi ci.1a 

ngUYi drng dâu các s, Chü ti,ch UBND các qun, huyn. 
3. Trách nhim, quyn han cüa Giám d6c s, Chü ti,ch UBND qun, huyn 

a) 
Xây dng D an vi, trI vic lam, D an diu chinh vi, tn vic lam, co cu 

ngach cong chirc trInh cc' quan có thâm quyên phê duyt. 

b) 
Báo cáo di,nh k, dt xut v vi, trI vic lam, cc' cu ngach cong chrc 

cho cc' quan có thâm quyên theo quy djnh. 
Diêu 8. V quãn 1 biên ch cong chfrc 

1. Trách nhim, quyn han cüa UBND thành ph6 

a) 
TrInh HDND thành ph6 quy& djnh biên ch cong chirc cUa cc' quan cüa 

HDND thànhphô, UBND thành phô, qun, huyn trong tong so biên chê duc 

cc' quan Co thâm quyên giao. 

b) Quy& djnh phân b6 biên ch cong chic d6i vi các cc' quan cCia 
HDND thãnh phô, UBND thành phô, qu.n, huyn sau khi I-IDND thông qua; 
dieu chinh biên chê cong chc tam thi dôi vOi các cc' quan cüa I-IDND thãnh 
phô, UBND thành phO, qu.n, huyn trong tong so biên ch HDND thành phô 
thông qua hang nàm và tong hcip, báo cáo HDND thanh phô quyêt di,nh trong k' 

h9p HDND thành phO cuôi nàm. 

c) 
Báo cáo BO Ni vi v k hoch biên ch cong chirc hang näm va tinh 

hInh thrc hin biên chê cOng chc cüa thanh phO. 

2. Trách nhim, quyên han cUa Sâ Ni vi 
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Tham mixu, th&m dinh, trInh UBND thnh ph6 cáo ni dung v biên chê cong 
chxe theo thâm quyên quy djnh tai khoãn 1 Diu nay Quy djnh nay trên c s d 
nghi, cüa Thu trixng cáo s&, ChU tjch UBND the qun, huyn. 

3. Trách nhim, quyk hn cüa Giám d6c s, Chii tjeh UBND qun, huyn 

a) Xây dirng k hoeh biên eh cong chirc hang näm trinh c quan 06 

thâm quyên phê duyt. 

b) Thông báo chi tiêu biên ch& cho cáo dcn vj thuc và trrc thuc theo 
quyêt dinh phân bô giao, diêu chinh biên chê cüa UBND thành phô. 

c) Báo cáo djnh kS', dt xut tInh hInh sir ding biên ch cong chirc cho cci 

quan Co thâm quyên theo quy dnh. 
Chwng IV 

QUAN L CAN BQ, CONG CHUC 

Mc 1 

TUYN DVNG CONG CIIIU'C 

Diu 9. Tuyên ding cong chfrc 
1. UBND thàn.h ph6 ban hành k hoch tuyn dçing cong ehirc. 

2. Chü tich UBND thành ph6 chi do cong tác tuyn ding cong chc; 
thành 1p Hi dong tuyên dung cong chic, Ban Giám sat k' tuyên diing cong 
chüc, Hi dOng kiêm tra, sat heh dê tiep nh.n vào lam cong chrc; phê duyt kêt 
qua tuyên ding cong chrc (trr vic tuyên drng cong chirc lam vic ti UBND 

phuOng). 
3. Trách nhim, quyên hn cüa Giám d6c So Ni vi 

a) Tham muu UBND thành phó, Chü teh UBND thành ph6 quy& dnh 
cáo ni dung quy djnh ti khoán 1 và khoãn 2 Diêu nay. 

b) Thirc hin cáo ni dung lien quan v vic t6 chrc thrc hin vic tuyn 

dicing cong chirc (trr cáo ni dung quy djnh ti khoàn 1 Va khoàn 2 Diêu nay). 

c) Quyt dnh tuyn ding cong chrc theo k& qua phê duyt cüa Chü ttch 
UBND thành phO; bô nhim vào ngch cong chirc dOi vOi ngithi hoàn thành chê 
d t.p sir ho.c hu' bó quyêt djnh tuyen diing dôi vOi ngi.thi không hoàn thành 
nhim vi hoc b xr 1' k) lut trong thii gian t.p sir. 

d) Quyt djnh phê duyt k hoch, phê duyt kt qua tuyn dng cOng chóc 
lam vic tai UBND phmg; xem xét cO kiên bang van bàn tnthc khi UBND 
qun hüy quyêt di.nh tuyên ding cOng chc lam vic ti UBND phuäng do không 
dt yêu câu sau thii gian tp sr ho.c b xir I k9 1u.t trong thai gian t.p sir. 

4. Trách nhim, quyn h?n cüa Giám d6c sO, Chu tch UBND qu.n, huyn 

a) Xác djnh s6 lugng, co c.0 cong chtc cn tuyn dirng gii SO Ni v 
thâm djnh; phôi hp vOi SO Ni vi thirc hin Kê hoch tuyên d.ng cong chüc d 

ducc UBND thành phô ban hanh; 
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b) 
Quy& dnh tip nhn và b6 trI cong tác; 1p, quàn 19, kru tr h sa, cp 

nht thông tin vào Phân mém Quail 19 ho s quãn 19 can b, cong chc, viên 
chirc dôi vâi nhüng ngui tthng tuyên cong chc. 

c) 
Chü tch UBND qun, huyn t6 chCrc thi tuyn, xét tuyn cong chrc 

lam vic ti UBND phumg: 
- Xây drng k hoach tuyn ding gri S& Ni vi phê duyt; t6 chc tuyên 

diing và. báo cáo S& NOi vv xem xét, phê duyt kêt qua tuyên dung. 
- Quyt djnh b nhim vào ngch cong chirc d6i vâi ngu1i hoàn thành ch 

dO t.p six hotc hu) bO quyêt dnh tuyên dirng dôi vâi nguYi không hoàn thành 
nhim vv hoc bj th 19 k9 1ut trong thai gian t.p sir sau khi có 9 kiên bang van 

bàn cüaSôNOiV 
Diêu 10. Tiêp nhn vào lam cong chá'c 
1. Ch ti.ch UBND thành ph6 có 9 kin bang van bàn v vic th6ng nht 

tiêp nhn vào lam cOng chc dôi vài các trtthng hqp theo quy djnh ti diem a, c, 
d khoãn 1 Diêu 18 Nghi djrih so 138/2O2OINDCP và quyêt djnh tiêp nhn vào 
lam cong chirc dé bô nhim các vi trI, chc danh thuOc thâm quyên bO nEim 

cüa ChU tich UBND thánh phô. 
2. Trách nhim, quyn hn ca Giám d6c S& NOi vi 

a) T6 chi.'xc kim tra, sat h.ch d6i vâi các triRing hcip ti ,p nhn vào lam 

cong chixc theo quy djnh phãi kiêrn tra, sat hch. Quyêt di.nh tiêp nh.n vào lam 
cong chiic không giü chirc vi lành do, quãn 19 ho.c có van bàn dông 9 tiêp 
nhn vào lam cOng chTc dê bO nhim gi chc danh 1nh do, quàn 19 sau khi co 
9 kiên bang van bàn cüa Chü tjch UBND thành phO (doi vi các tnxng hgp 
không thuOc thâm quyên bO nhim cUa ChU tjch UBND thành phô). 

b) Quyêt di.nh tip nhan vâo lam cong chc khOng gil chrc vit 1nh do, 
quàn 19 hoc có van bàn dOng 9 tiêp nhan vào lam cong chc dê bô nhi@n gi 
chc danh lành do, quàn 19 dOi vi các tnrà'ng hp dà trng là can bO, cong chic 
tCx cap huyn tr len, sau do dixqc cap có thâm quyên diêu dng, luàn chuyên gi 
các vj trI cOng tác thông phài là can bO, cong chrc ti các c quan, tO chrc 

khác. 

c) 
Quyët dinh tip nhn vao lam cong chirc không gitt ch(rc vi lath do, 

quãn 19 sau khi dat két qua kiêm tra sat hach hoc có van bàn dOng 9 tiêp nhan 
vào lam cOng chirc dê bô nhim gi chc danh 1nh dao, quàn 19 dôi vâi các 
tnrng hqp là can bO phung và can bO, cong chic xà. 

3. Trách nhim, quyên hn cüa Giám d6c s, ChU ti.ch UBND quan, huyn 

Quyt djnh b6 nhim d6i vài nh'ng truäng hgp dugc tip nh.n vào lam 
cong chxc giü chixc danh lành dao, quàn 19 sau khi Co 9 kiên thông nhât bang 
van bàn cüa Chü ti.ch UBND thành phô ho.c cüa Giãm dôc Sâ NOi vi.i. 

Mc2 

SI DIJNG VA QUAN L'' CAN BQ, CONG CI{(J'C 
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Diêu 11. Thm quyn tri'c tip quãn 19, b6 trI, phân cong cOng tác 

1. V thtm quyên trirc tip qun 19 

a) Chü tjch UBND thành ph trirc tip quân 19: 

- Giám d6c, phó giám d& sà. 

- Chü tich UBND, Phó Chü tjch UBND quan, huyn, huyn dào. 

b) Giám d6c s tnrc tiêp quàn 19: 
- Cong chixc là ngui drng du, cp phó cüa ngtx&i dng du các don vi 

thuc va trlic thuc theo quy dnh ca pháp luat chuyên ngànli (tr ni dung bô 
nhim,bô nhim 1i, luân ehuyên, diêu dng, bit phái, mien nhim nguYi dirng 
dàu, cap phó cüa nguài dirng dâu thuc thàm quyên bO nhim cüa Chü tjch 

TJBND thành phô). 
- Cong ch'xc tir ngch chuyên viên chInh (tuo'ng dtrcing) tr xung (trtr các 

chc danh thuc thâm quyên trrc tiêp quân 19 cüa ChU tjch UBND thành phô). 

c) ChU tjch UBND qun, huyn tric tip quãn 19: 

- Can b, cong chirc 1 ngthi dixng du, cAp phó cUa ngthi dirng d&u các 

dan v thuc Va trrc thuOc theo quy djnh. 
- Can bO, cOng chire ttr ngch chuyên viên chInh tirang duang tr& xung 

(trr các chixc danh thuc thâm quyên trirc tiêp quail 19 cüa Chü tch UBND thành 

phô). 
- Cong chi.'rc phthng. 

2. Bô tn, phân cOng cong tác 
Giám dc sâ, ChU ttch UBND qun, huyn b trI, phân cong nhim v11, 

kiêm tra vic th'irc hin nhim vu và tO chirc thi.rc hin các chê dO, chInh sách dOi 
vi cOng chc là 1nh do sä, lãnh do UBND qun, huyn, cOng chrc gi' 
ngach chuyên viên cao cap dang cong tác ti co quan, dan vi. và cong chirc thuOc 

thâm quyên trirc tiêp quãn 19. 

Diu 12. B nhim, b nhim li, kéo dài thM gian gifr chfrc vi quàn 

19; tir chrc, mien nhim di vri cong chfrc 1nh do, quãn 1 

1. UBND thành ph quyt di.nh ban hânh quy dnh tiêu chu.n, chc danh 

dOi vOi ngui dirng du, cap phó cUa nguM dirng dâu câc to chirc tnirc thuOc sà; 
truâng phàng, phó tnthng phàng chuyên mOn thuOc UBND quan, huyn, huyn 

dào. 

2. Trách nhiem, quyn hn cüa ChCi tjch UBND thành ph 

a) Quyt djnh phê chuAn kt qua bu, min nhim, bäi nhim di vâi Chc 
tjch UBND, Phó Chü tch UBND huy4n; c phii trách dOi vói Chü tjch UBND 
huyn trong trithng hcip khuyêt Chü tich UBND huyn gitra hai k9 hcp HDND 

huyn. 
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b) Quy& djnh b nhim (k cá giao quyn và cr phi trách ccc quan, dccn 

vt), bô nhim 1i, kéo dài thai gian girt ch'rc vv, cho t'~ chirc, min nhim, tarn 

dInh chi cong tao dôi vOi các chrc danh: 

- 

Giám dc, Phó Giám d6c sO; Chü tjch UBND qun, Chi:i tjch UBND 
huyn dão, Phó ChU tich UBND qu.n, Phó ChCi tjch UBND huyn dáo. 

- 

NguYi dirng du, c&p phó cüa nguäi dimg d.0 cáo chi cic (ban) và cong 
chirc git các vj tn 1nh do, quàn 19 do Trung ircing quy dnh thuc thâm quyên 

bô nhim cUa Chi:i tjch UBND thành phô. 

- 

K toán tm&ng cáo ccc quan thrc quy dnh tai dim a oàn 1 Diu 2 

Quy dinh nay. 

c) Xem xét có 9 kin bng vn bàn d Giám d6c sO quy& dnh b nhim 

ngiRi dirng dâu cáo chi ciic (ban). 

d) Cho phép can b, cong chirc thuc thm quyn trrc tip quãn 19 thani 

gia và girt chirc vii nguOi dCrng dâu cáo to chiirc hi. 

3. Trách nhim, quyên hn ciXa Giám dc SO Ni vii 

a) Ra thông báo thçrc hin quy trInh xem xét b nhim li, kéo dài thci 
gian gi chirc vv quàn 19 den tuôi nghi huu dôi vOi Giám doe, Phó Giám dôc sO; 

Chü tjch, Phó Chü tich UBND quan, huyn dão. 

b) Thtn dinh, tham mi.xu Chü tich UBND thành ph trinh Ban Can sr 
Dãng UBND thành phô phê duyt quy ho.ch, diêu chinh, bô sung quy hoach dOi 
vOi các chirc danh cong chirc lnh do, quàn 19 thuc din Ban can si Bang 

UBND thành phô quàn 19. 

c) Th.m djnh, cho 9 
kin v vic b nhim 1i, kéo dài thai gian giü chc 

vv 1nh do, quãn 19 den tuôi nghi huu dôi vOi ngtri drng dâu chi cc (ban) 

trrc thuc sO. 

4. Giám 
d6e sO quy& dnh b nhim, b nhim 1i, kéo dài th?yi gian girt 

chirc vt1, cho tir 
chirc, min nhim, tm dInh chi cong tác dôi vOi cáo chirc danh 

thuOc thàm quyên trrc tiêp quàn 19. Riêng chc danh ngthi dmg dâu cáo clii 
eic (ban), Giám dOe sO quyêt djnh bô nhim sau khi có 9 kiên thông nhât cüa 
Ban Can sir dâng UBND thành phô ho.c 1nh do UBND thành phô. 

5. Trách nhim, quyên h.n cüa Chü tjch UBND qun, huyn 

a) Chii tjch UBND huyn quyt dnh 

- 

Phê chun kt qua b.0 ecr, min nhim, bi rthim di vOi Chü tch, Phó 
Chü ttch UBND x; cCr pht trách dôi v&i ChiX tich UBND xä trong tri.thng hqp 
1<huyêt Chü tch TJBND xa gitta hai k' h9p HDND x.; 

- 

B nhiêm, b nhim lai, min nhim, cho tr ohixc di vOi cong chic 

thuOc thâin quyên trro tiêp quãn 19. 

b) Chü ti1
ch UBND,qun quyt d1nh b nhim (k Ca giao quyn và cr phii 

tráoh ccc quan, do vj), bô nhim 1i, kéo dài thi gian giü ohie vi, cho tr chxc, 

lac
m

x-
30

/0
8/

20
21

 1
7:

10
:1

7-
lac

m
x-

lac
m

x-
lac

m
x



min nhim, tam dInh chi cong tác d6i vâi cOng chirc thuc thrn quyn trire tip 

quàn 1. 
Diêu 13. Diu dng, luân chuyên, bit phái, tip nhn can b, cong chfrc 

1. Trách nhim, quyn han cUa Chü tjch UBND thành ph6 

a) Quyt djnh diu dng, Iuân chuyn, bit phái d6i vOi Giám dc, Phó 
Giám doe sä, Chü tjch UBND qun, Chü tjch UBND huyn dào, Chü tch UBND 
huyn, Phó ChU tjch UBND qun, Phó ChU tjch UBND huyn dâo, Phó Chü tch 

UBND huyn. 

b) Quy& djnh diu dng, luân chuyn d& vói cong chüc giir các vj trI 1nh 
dao, quàn 19 do Trung wing quy dnh thuc thârn quyên bô nhim ciia Chü tjch 
UBND thânh ph6 den cOng tac tai các co quan hành chinh, don vj sir nghip 
cOng 1.p thuc thành phô và den cOng tác tai co quan Dãng, doàn the và các di;a 
phucmg, don vi; không thâm quyên quán 19 cüa UBND thành phô. 

c) B6 trI, phân cong cOng chrc thuc thrn quyn b6 nhim ci.'ia Chü tjch 
UBND thành phô sau khi hêt thai gian luân chuyên. 

d) Cho 9 kin b.ng van bàn v tip nhn cong chtc, viên chre cong tác tai 
các di;a phucing, don vi. ngoài thành phô ye cOng tác tai các co quan hành chInh 

trên dja bàn thành phô. 

d) Xem xét cho 9 kin tnrâc khi Giám d6c Sâ Ni vi quy& di;nh diu dng 
dOi vi cOng chirc ngach chuyên viên eao cap (khong gi các chUc danh thuOc 
thâm quyên trirc tiêp quàn 19 cüa Chc tjch UIBND thành phô) den cOng tác tai các 
don vi sir nghi4p cOng 1.p thuc thành phô và den cOng tác t?i co quan E)ãng, 

doàn the và các di;a phucing, don vi; không thuc thâm quyên quãn 19 cüa UBND 

thành phô. 
2. Trách nhim, quyên han cüa Giám doe S Ni vi 

a) Quyt djnh tip nhn, diu dng, luân chuyên, bit phái d6i vi can b, 
cong chic tr ngach chuyên viên chInh (tixong dwing) tr xuOng (trcr can b, 
cOng chirc thuc thâm quyên trirc tiêp quãn 19 cüa Chü tjch UBND thành phô) tir 

so, UBND qun, huyn nay sang sO, UBND qun, huyn khác; t co quan Dãng, 
doàn the den sO, UBND qu.n, huyn và ngucic lai. 

b) Quy& di;nh tip nhn cOng chrc, viên chfrc cOng tác t?i các dja phuong, 
don vi; noai thành phO ye cong tác tai các co quan hành chInh thuc UBND 
thành phô quãn 19 sau khi có 9 kiên dOng 9 cUa Chü tjch UBND thành phO. 

c) Quy& djnh diu dng, Iuân chuyn d6i vOi can b, cOng chirc (tri cac 
chi'rc danh thuOc thâm quyên tnrc tiep quân 19 cüa ChU tjch UBND thành phO) 
den cOng tác tai các don vi; sr nghip cong 1p thuOc thành phO và den cOng tác 
tai co quan Dâng, doàn the va cac dja phixcing, don vi; không thuc UBND thành 

phô quãn 19. 
3. Trách nhim, quyn han cüa Giám d6c sO 
a) Quyt di;nh tip nh.n, diu dng, luân chuyn, bia phái d6i vOi cong 

ch'rc gifla các co quan hành chInh trong cing sO. 
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b) Hang näm ban hành k hoach luân chuyn, chuyên di vi trI cong tác 
doi vai cong chirc thuc thâm quyên trrc tiêp quãn ly"; sau khi thçrc hin vic 
chuyên doi, glri van bàn báo cáo UBND thành phô (thông qua Sà Ni vi). 

c) Dánh giá phAm ch.t chInh trj, cto dU'c và kt qua cong vic di vâi 
nhtng ngu6i ducc tuyên diing vào cong chirc sau khi hoàn thành chê d t.p si 

theo quy djnh. 
4. Trách nhim, quyn hn cüa Chi tjch TJBND qu.n, huyn 

a) Chü tich UBND qun quyt djnh diu dng, luân chuyn, biGt phái cong 
chirc thuc thâm quyên trirc tiêp quân 1 tir UBND qun ye UBND phithng vã 
ngixçc 1i; gi'aa các cci quan chuyên mon thuc UBND qu.n; giüa các phung 
thuc qun; giüa các chirc danh cong chrc phung trên co sâ thâm djnh cüa 
Tru&ng phông Ni vii qun ye các diêu kiên, tiêu chuân chuyên mon nghip vi, 

vi, trI vic lam, sO luqng biên chê. 

b) ChCi tjch UBND huyn quy& djnh diu dng, luân chuyn, bia phái 
cong chic thuc thâm quyên trirc tiêp quán 1 giüa các Co quan chuyên mOn thuc 

UBND huyn. 

c) Hang näm ban hành k hoch luân chuyn, chuyn d6i v1 trI cong tác 
dôi vói cong chirc thuOc thâm quyên tr\rc tiêp quãn 1; sau khi thrc hin vic 
luân chuyên, chuyên doi, güi van bàn báo cáo UBND thành phô (thông qua Si 

Nivi). 

Biêu 14. Quãn I ngch cong chfrc 

1. Chuyên ngch và xp luong 

a) Trách nhim, quyn hn cüa Chü tjch UBND thành ph6 

- Quyêt djnh chuyn ngach và xp luong chuyên viên cao c.p (tuong 
duong) khi can bO, cong chrc thay dôi vi, trI vic lam sau khi có kiên thông 

nhât cüa B Ni vi. 
- Quyt djnh chuyn ngach và xp luong chuyên viên chInh (turong 

throng) tr& xuOng dôi vOi các chCrc danh: Phó Chü ti;ch UBND thành phO và can 
b, cOng chrc thuc thâm quyên trrc tiêp quán 1 cüa Chü tjch UBND thành 
phô (trr Phó ChU ti;ch UBND qun, huyn). 

b) Giám d6c S Ni vi quy& djnh chuyn ngach Va xêp lucing dôi vOi 
cong chirc ng.ch chuyên viên chinh (tuong throng) tr xuOng (trr các chirc danh 
thuc thâm quyên quyêt di,nh cUa Chü tjch UBND thành phO). 

2. Vê nâng ngch cOng chirc 

a) Trách nhim, quyn han cüa Chü tjch UBND thânh ph6 

- Báo cáo d nghi, B Ni vi phê duy ni dung D an và chi tiêu thi 
nâng ngach cong chirc tir ngch chuyên viên (tuong throng) len ngch chuyên 
vien chInh (tuclng duong); phê duyt chi tiêu thi nâng ngch cOng chirc t.r ngch 
nhân viên (tuong throng) len ngch can sr (tuong throng), tr ngch can sir 
(tuong throng) len ngch chuyên viên (tuong di.rcing). 
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- Thành 1p Hi dng thi nâng ngach cong chrc; quyt djnh danh sách 
cong chcrc có dü các diêu kin tiêu chuân dr thi nâng ngch cong chirc; quyêt 
dlnh to cht.'rc k' thi nâng ngch cong chirc; cOng nhn kt qua k' thi nâng ngch 
cOng chrc; kiêm tra, iám sat vic to chrc thi nâng ngach ciia Hi dOng thi nâng 
ngach cOng chirc (dôi vâi kS'  thi nãng ng?ch len chuyên viên chInh (tucing 

throng) trâ xuong). 
- Cir cong chirc dü diu kin, tiêu chun dir thi nâng ngch cong chrc len 

ngach chuyên viên cao cap (tuclng throng). 

- Quyt djnh phê duyt kt qua xét nâng ngach len chuyên viên chInh 
(tixong duong), chuyên viên (tuong throng) và can sr (tuong throng) dôi vó'i 
cong chi:rc dáp rng dü tiêu chuân, diêu kin theo quy djnh ti Diëu 31 Nghj djnh 
so 138/2O2OfND-CP dôi vOi cong chirc. 

b) Giám d6c Si Ni vi quyt djnh các ni dung lien quan v vic tO chirc 
thirc hin thi hoc xét nâng ngach cong chi'rc (tth các ni dung quy djnh ti diem 
a khoãn 2 Diêu nay) và tham mtrutô chirc thirc hin thi nâng ngch cOng chirc. 

c)Giám dc so, ChU tjch UBND qun, huyn cir cong chirc dü diu kiin, 
tiêu chuân dir thi nâng ngch cong chirc len ngch can sir, ngch chuyên viên 
hoc ngach chuyên viên chInh tucing duong); chju trách thim ye tiêu chuân, 
diêu kin, ho so cUa cOng chirc duçic cr tham gia k' thi nâng ngach len can sr 
(tuong throng) hoc len chuyên viên (tircing throng) hoc len chuyên viên chmnh 

(tucrng duong). 
3. V b nhim vào ngch và xp luong 

a) Trách nhim, quyn hn cüa Chü tjch UBND thành ph6 

- Quyt dlnh b nhim ng?ch và xp luong di vOi can b, cong chc dt 
kêt qua k' thi nâng ng?ch hoc dam bão tiêu chuân, diêu kin xét nâng ngach 
theo quy djnh ti Diêu 31 Nghj dlnh so 13 812020/ND-C P hoc dam bão tiêu 

chuân, diêu kin xét nâng ngch khi dã có thông báo nhi him tir ngch chuyên 
vien chinh (tucing throng) len ngch chuyên viên cao cap (tuang throng) sau khi 

có kiên thông nhât cüa B Ni vii. 
- Quyt djnh b nhim ngch và x&p luong d6i vai Phó Chü tjch UBND 

thành phô và can b, cong chirc thuOc thâm quyên trirc tiêp quãn 15' cUa Chá tjch 
UBND thành phô (trü phó chü tjch UBND qu.n, huyn) dt kêt qua k5' thi nâng 
ngch hoc dam bão tiêu chuân, diêu kin xét nâng ngach theo quy dnh t?i Diêu 
31 Nghj djnh so 13 812020/ND-CP hoc dam bão tiêu chun, diêu kin xét nang 
ngch khi d có thông báo nghi him tr ngch chuyen viên (tuong throng) len 
ngch chuyên viên chInh (tirong throng). 

- Thông báo kt qua k5' thi nâng ngch len ngch chuyên viên chInh 
(tuong throng) trO len dOi vOi can bthuc HDND thãnh phO quãn l5'dê ThuOng 
trirc HDND thành phO ban hành quyêt djnh bO nhim vào ngch và xêp luccng. 

b) Trách nhiem, quyn hn cüa Giám dc SO Ni vi 
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- Quy& djnh the ni dung lien quan v th chirc k' thi nán ngch len can 

sr, chuyên viên (twng &wng) (trir the ni dung thue thâm quyên cüa Chii tjch 
UBND thành phô ti diem a khoãn nay). 

- Quyt djnh b nhim vào ngch và xp luong di vOi can b, cong chic 
dt kêt qua k' thi nâng neh ho.c dam bão tiêu chuân, diêu kien xét nâng 

ngch theo quy djnh ti Diêu 31 Nghi, dnh so 138/2020/ND-CP hoc dam báo 

tiêu chuân, diêu kin xét nâng ngch khi dä có thông báo nghi huu tr ng.ch 
chuyên viên (tuing duccng) len nch chuyên viên chInh (tung ducin) (trx câc 
chCre danh thuc thâ.m quyên quyêt dnh cüa Chü teh UBND thành phô). 

- Quyêt dnh b nhim vào ngch và xp hwng di vOi cong chirc dat k& 
qua thi nâng ngach tr ngach nhân viên len ngaeh can sr (tuang &rng), tir 
ngach can sr (tucing thrcing) len ngach chuyên viên (ttrang dtrcing). 

4. B6 nhim, min thim ngach Thanh tra 

a) Chü tjeh UBND thành ph6 quy& djnh b6 nhim, min nhim ngach 

thanh tra viên cao cap khi can b, cong chirc thay dôi vj trI vic lam sau kbi Co 

kiên thông nhât cüa B Ni vi. 

b) ChU tich UBND thành ph6 quyt djnh b6 nhim, min nhim ngch 
Thanh tra viên chInh, Thanh tra viên khi cong chxe thay dôi vl trI vice 

lam. 

c) ChU tch UBND thành ph6 quyt djnh b6 nhim ngaeh va x 1umg 

dôi vâi cong chirc dat kêt qua k' thi nâng ngach hoc dam bào tiêu chuân, diêu 

kiên xét nâng ngach theo quy djnh t.i 
Diêu 31 Ngh dnh sO 13812020/ND-CP 

hoc dam bão tiêu chuân, diêu kiin xót nâng ngach khi d có thông báo nghi hiru 
tr ngach thanh tra viên len ngach thanh tra viên chInh ho.c tir ngach tharih tra 

viên chmnh len ngach thanh tra viên cao cap sau khi có kiên cUa BO NOi v,t và 

Thanh tra ChInh phU. 

Diu 15. Dào to, bôi dtrng 

1. 
UBND thành ph6 quyt djnh ban hânh quy hoach, k hoach dâo tao, 

bôi dung can b, cong chc hang näm, dài han. 

2. Ch tjch UBND thânh ph6 quyêt dlnh cr can b, cong chirc tham gia 

dào tao, bôi dixOng theo thâm quyên quy dnh. 

3. 
Gjám d6c Sä NOi vi t6 chrc trin khai thVc hin k hoach dào tao, bi 

dtrng can b, cong chrc d dugc UBND thành phô phe duyt. Huóng dan, 
kiêm tra vic thirc hin chê dO dào tao, bôi duo!ng can bO, cong chirc theo quy 
djnh; tong hgp, báo cáo kêt qua hoat dng dào tao, bOi dixng 

can bO, cong chic 

hang nam giri BO NOi vi theo quy djnh. 

4. Giám d6c so, chU tjch UBND qun, huyn xây drng k hoach dào  tao, 

bôi duong tha c quan trên ca sO kê hoach dào tao, bôi dung cüa thành phô, 
triên khai thirc hin kê hoach dào tao, bM dung, cir can bQ, cong chic tham gia 
dào tao, bôi thrOng theo thâm quyên và tOng hgp, báo cáo kêt qua dão tao, bOi 

duOng theo quy djnh. 
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Diu 16. Ch ci tin itrong và các chInli sách däi ng di v&i can b, 

cong chfrc 
1. Trách nhim, quyn hn cUa ChU tch UBND thành phO 

a) Quyt djnh nâng bac lucing thung xuyên, nâng phi cp thãm niên 
vixcit khun và nâng bac hrcing truOc thai hn dôi vâi cong chirc ngch chuyên 
viên cao cap (tuong duang). 

b) Quyt djnh nâng bc lucmg thuang xuyên, nâng phi cAp thâm niên 
vuqt khung, nâng bac Itrong truâc thd hn di vi Phó ChU tjch UBND thành 
phô và can b, Cong chrc tr ngach chuyên vien chInh (tuclng &rcing) trâ xuông 
thuc thâm quyên trirc tiêp quân 19 theo quy djnh (trir Phó ChU tch UBND 

qun, huyn). 
2. Trách nhim, quyn htn cüa Giám dc S NOi vv 

a) Quyt djnh nâng bc hrong thixang xuyên, nâng phv cap thâm niên 
vuçrt khung, nâng bc liKing tri.râc thôi han và các chê d, chInh sách di ng dôi 
vài PhO Chü tch UBND qun, huyn. 

b) Huàng dan, kim tra, giâi quyt theo thm quyn hoc d ughi cAp Co 
thãm quyên giãi quyêt nhng vuàng mac trong vic thrc hin chInh sách, ché d 
tiên lucmg, phii cap, sinh hoat phi và tin thumg dOi vth can bO, cong chirc. 

3. Trách nhim, quyn han cüa Giám dc sà, Chü tjch UBND qun, huyn 

a) ThAm djnh ti 1, diu kin, tiêu chuAn vã danh sách nâng b.c lixcing 
truác thai hn dôi vài can b, cong chirc trong don v. 

b) QuyAt dnh nâng bc hrcing thuang xuyên, nâng phii cAp thâm niên 
vucit khung; nâng bc lwrng tnxâc thai han dOi vâi can b, cOng chrc ngch 
chuyên viên chinh trà xuông (trü can bO, cOng chirc thuOc thâm quyên trrc tiêp 
quãn 19 cüa Chü tjch UBND thành phô). 

c) L.p thu tic d nghj co quan Co thAm quyn giãi quyt chê d, chInh 
sách uu dãi dôi vOi dôi ttrçmg theo chInh sách phát triên nguôn nhân hrc chat 

lucing cao khu vrc cong. 
Diu 17. Dánh giá, xp 1oi chAt hrçng, khen thtthng, k 1ut 

1. Dánh giá, xAp loai chAt ltrçing can bO, cOng chirc 

a) Chü tich UBND thành ph quy& dnh dánh giá, xAp loai chAt lugng cá.n 
b, cong chirc dôi vâi nguai drng dâu các sä và Chü tjch UBND các qu.n. 

Vic dánh giá, xp loai chAt hrqng Chü tjch, Phó Chü tjch BDND, Chü 
tjch, Phó Chii tjch UBND huyn thirc hin theo quy dlnh hin hãnh ye phân cap 

quánl9 cánb. 

b) Giám dc sâ dánh giá, xp loai chAt hrçing Phó Giám d& sâ, ngtrai 
ding dâu các co quan, to chirc trirc thuOc và Cong chic cua Co quan, don vj 
duc phân cong quãn 19; huóng dn các don vl tiVc thuc dánh giá, xêp loai chat 
ltrçing cong chrc hang närn. 
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c) Chü tjch UBND qun dánh giá, xp 1oi chit hrcing phó chü tjch UBND 

quan, Cong chrc là nguYi dirng dâu các cc quan chuyên mon trçrc thuOc và chii 

tjch UBND các phi.thng thuc qun. 

Chü tjch UBND huyn dánh giá, xp loi ch.t hrçing cong chirc là ngu1i 

dóng dâu các cci quan chuyên mOn trrc thuc huyn. 

d) Ngui dirng dAu các co quan, th chirc tr\rc thuc các so, ban, ngành, 

tr.rc thuc UBND qun, huyn và. Chü tjch UBND phung dánh giá, xêp loi 

chat Iuqng cap phó ciia ngui drng dâu cd quan, to chic và cong chirc thuOc 

quyên quàn 19. 
d) Truäng hcip có quy djnh khác v thm quyên dánh giá thI thrc hin 

theo quy djnh hin hành. 
2. Khen thuOng, xr 19 k9 lu.t can b, cOng chic 

a) Vic khen thuOng di vOi cong chic thrc hin theo Luat Thi dua, khen 
thuO'ng, các van bàn huOng d.n thi hành và phân cap quân 19 can b, cong chic 

cüa thành phô. 

b) K' luat 

- Chü tjch UBND thành ph quyt dnh xi1 19 k9 1u.t can b, cong chc 

dôi vOi các chc danh thuc thâm quyên quán 19 trçrc tiêp cUa Chü tich UBND 

thãnh phO. 
- Giám doe sO và ChU tich TJBND 

qun, huyn quyêt djnh k9 1u.t cong 

ch'rc thuc thâm quyên bô nhim, quàn 19 Va sO ding (trO các chOc danh thuc 

thâm quyên quàn 19 trirc tiêp cüa ChU tich UBND thành phô). 

Diéu 18. Thôi vic và nghi huu 
1. Trách nhim, quyn hn cüa Chü tch UBND thành phO 

a) Quyt  dlnh nghi huu, thôi vic và mt sO ch d, chmnh sách khác dOi 
vOi can b, cong chOc thuOc thâm quyên tr'rc tiêp quàn 19. 

b) 
Phê duyt d an và danh sách tinh giân biên ch cüa sO, ban, ngành, 

UBND quan, huyn. 
2. Trách nhim, quyn h.n cüa Giám dOe SO NOi vi 

Xem xét có 9 kin truOc khi các co quan, dan vj quyt djnh thôi vic dOi 
v&i cOng chOc tO ngach chuyên viên chinh trO xuOng trO can b, cOng chOc 
thuc thâm quyên trirc tiêp quãn 19 ci:ia Chii tich UBND 

thành phO) và thôi vic 

dôi vOi doi tixçing theo chInh sách phát triên nguOn nhân 1rc chat luçing cao khu 

vrc cong. 
3. Trách nhim, quyn hn ciia Giám dOe sO và Chü tich UBND qun, huyn 

a) Thông báo và quy& dnh nghi huu dOi vai cong chOc ngach chuyên 
viên chInh trO xuông (trO cOng chOc thuc thâm quyên trrc tiêp quàn 19 cüa Chti 

tich UBND thành phô). 
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b) Quyt djnh nghi htru truOc tui, thôi vic theo chInh sách tinh giàn biên 
chê (sau khi Co quyêt dnh phê duyt cUa Chü tch UBND thà.nh phô) và thôi 
vic (sau khi có kiên cüa SO NOi vv) dôi vOi cong chrc ngch chuyên viên 
chInh trO xuông (trr cong chUc thuc thâm quyên trijc tiêp quán 1 cüa Chü tjch 

UBND thành phô). 
Diu 19. Ch d báo cáo, thng kê và quail 1 h so cong chirc 

1. Chd báo cáo, th6ngkê 

a) SO Ni vv thirc hin báo cáo v s hxqng, chit luçing, tuyên ding, quán 
l',sir dçing, k' 1utt, nghi huu, thôi vic, dào tto, bM diiö'ng, dánh giá, xep Ioai 
chat lucing, chuyên dôi vj tn cong tác dbi vOi can b, cong chirc theo quy djnh 
và các báo cáo chuyên dê, dt xut khác. 

b) Trách thim, quyn han cUa Giám dc sO, Chü tjch UBND quan, huyn 

- Thrc hin báo cáo v s luçing, ch& hrçing, tuyn ding, quân 1, sü 
diing, k 1ut, nhi hi.ru, thôi vic, dào tao, bôi duOng, dánh giá, xêp loai chat 
lixcing, chuyên dôi vl trI cOng tác dôi vOi can b, cong chtrc theo quy djnh và các 

báo cao chuyên dé, dt xuât khác, 
- Vào tháng 01 hang näm báo cáo SO Ni vi v chi tiêu, danh sách can bO, 

cong chüc dU diêu kin xét nâng b.c hrcmg trirOc thai han trong näm và danh 
sách dã thirc hin nâng bc lucmg trirOc han trong näm tnthc lien kê. 

2. Quãn 1' h so can b, cong chirc và phn mm quãn 1 can b, cong 

chc, viên chi.'rc 

a) Trách nhim, quyn han cOa Giám dc SO Ni vi 
- Quãn I' h so can bO, cong chc thuc th.m quyn trirc tip quãn 1 cUa 

Chü tjch UBND thành phO. 
- HuOng dan, kim tra vic thrc hin cong tác quãn l h so d6i vOi can 

b, cong chic theo quy dlnh cüa pháp luat. 

- Theo dOi, quán l' vic sir dicing Phn mm Quàn 1' ho so can bO, cong 

chirc, viên chCxc. 

b) Trách nhim, quyn han cüa Giám dc sO, ChU tch UBND qun, huyn 

- L.p, quãn 1, luu trO h so can bO, cong chrc thuc th.rn quyn tr'rc tip 

quãn 1 theo quy djnh. 

- Thigrc hin cp nht Phn mm Quãn 1 h so can b, cong chrc, viên 
chirc và. g1ri ye SO Ni vii các quyêt djnh lien quan den nhtng biên dng trong 
qua trInh quàn 1, sr dtng can bO, cong chrc nhu diêu dng, bô nhim, mien 
thim, cho tirchirc, luân chuyên, bit phái, chuyên ngach, nâng ngach, thirc hin 
chInh sách tiên luo'ng, dánh giá, xêp loai chat krçing can b, cong chc, nghi 
huu, thOi vic, khen thuOng, kS' lu.t, dào tao, bôi duOng can b, cong chrc ch.in 
nhât 05 (näm) ngày ke tr ngày ban hành quyêt djnh dê theo dOi, tOng hqp. 

3. Thanh tra, kim tra; giái quyêt khiëu nat, to cáo Va các ni dung khác 

a) Trách nhim, quyEn hn cüa Giám dc SO Ni vl:1 
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- Thirc hin chi'rc näng thanh tra chuyên ngành v can b, cong chtrc trong 
ph.m vi quy djnh tai khoãn 2 Diêu 74 Lu3t Can b, cong chc. 

- Huàng d.n, thanh tra, kim tra vic thrc hin các quy djnh v tuyn 

dicing, sir dung và quán ly" can b, cong chic, vic thrc hin chê d, chinh sách 
và cci câu ngch cong chrc theo quy djnh cüa pháp 1ut; giái quyt khiêu ni, to 
cáo, xir 1 nhtng vi phm ye quãn 1, sr drng can b, cong chic theo quy djnh 

cüa pháp 1ut. 
- Huông dn chuyên mon nghip vi v cong tác ni vi và các linh vrc 

khác duçic giao dôi vi các s, UBND qu.n, huyn. 
- Cp m S6 the cho can b, cong chrc. Hixàng dn, kim tra, thanh tra 

vic quàn l' và sir ding the dôi vài can b, cong chirc thuc thâm quyên trirc 

tiêp qun 1r cüa UBND thành phô. 
b) Trách nhim, quyn hn cUa Giám d6c sâ, Chü tich UBND qun, huyn 

- Lp thu tic trmnh UBND thành ph6, Chü tjch UBND thành phô các ni 
dung quy djnh thuc thâm cuyên cUa UBND thành phO, Chü tich UBND thành phô 
(thông qua Si Ni vy) và dê nghi Sâ Ni v giâi quyêt các ni dung quy djnh thuc 

thâm quyên cüa Sâ Ni vçi. 
- Thanh tra, kim tra các &Yn v thuc và trirc thuc vic thi hành các quy 

di.nh ci'ia pháp Iu3t ye cong tác tuyên dmg, sir din, quàn l và các chê d, 

chinh sách dôi vâi cong chirc. Giãi quyêt khiêu nai, tO cáo, kiên nghi, phân ành 

thuc thâm quyên theo quy dlnh cüa pháp lu.t ye khiêu ni, to cáo, kiên nghi, 

phàn ành. 
- Can cr trách nhim, th&m quyn duçic giao t.i Quy dtnh nay, xây dirng, 

ban hânh và g11i ye UBND thành phô (thOn qua SÔNi vii) quyêt djnh phân 

cap quãn 1 cho các chi c11c thuc thâm quyên trirc tiêp quàn l dOi v&i mt so 

nOi dung quãn l cong chxc theo quy djnh cUa pháp luat. 

Chtrong V 

BIEU KHOAN Till HANH 

Diu 20. Diu khoãn chuyên tip và áp ding quyt Tjnh nay d6i vài 

dôi tuqng khác 

1. D6i vOi các trung hcrp là hcip d6ng lao dng trong ccc quan hành chInh 
theo dung quy dnh cUa pháp lut thi áp ding B Luat lao dng và các van bàn 

thi hành B Lu.t lao dng. 

2. 
D6i vai ChU tjch HDND huyn là di bikt hot dn chuyên trách thI 

cap Co thàm quyên quán l can b quyêt djnh ye thrc hin chê d tiên lucmg và 

các chê d, chInh sách khác. 

3. D6i vOi Phó ChU tjch HDND huyn là dti biu hoat dng chuyên trách 
thi Giám dôc So Ni vi quyêt dnh ye thrc hin chê d tin lucing và các ch d, 

chInh sãch khác. 
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4. D& vài Truâng ban, Phó Tnthng ban HDND huyn là di biêu hoat 
dng chuyên trách thl Chü tjch UBND huyn quyêt djnh ye thirc hin chê d 
tiên luang và các chê dO,  chinh sách khác 

5. Viec áp diing quy djnh nay di vài di tlxqng khác duqc thrc hien theo 
quy djnh tai Diêu 77 Nghj djnh so 138/20201ND-CP. 

Diêu 21. T chfrc thic hin 

1. Giám d6c Sâ NOi viiI chju trách nhiem huOng dn và thixông xuyen 
kim tra, don dOe các sâ, ban, ngành và UBND qun, huyn triên khai thrc hien 
Quy djnh nay. 

2. Giám d& sâ, Chü tjch UBND các qu.n, huyn và thU tmông các cci 
quan, to chirc lien quan có trách nhiem thrc hien, triên khai Quy djnh nay den 
can bO, cong chirc thuOc pham vi quãn lb" và tr chju trách nhiem trong pham vi 
dt.rçic phân cap, phân quyên. 

3. Trueing hcip các quy djnh duçic vien dn trong Quy djnh nay có b 
sung, sra dôi hoc dixçic thay the thi áp diing theo cac van bàn quy pham pháp 
lut mâi ban hành; trtr trueing hcip pháp lut có quy djnh khác. 

4. Trong qua trInh thirc hien Quy djnh nay, nu có vn d phát sinh, các 
cci quan, don vj, dja phung kp th?ji phãn ánh ye UBND thành phô (thông qua 
Sâ NOi vii) dê theo dOi, dieu chinh, bô sung cho phU hqp vài quy djnh cUa Nhà 
nixOc và tinh hmnh thirc tê cUa dja phucmg hoc truäng hcip các quy djnh cUa 
pháp 1ut chuyên ngành hotc quy djnh cUa cor quan có thâm quyên thay dôi thi 
thirc hien theo các nOi dung dixcic thay dôi.I. 
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